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П1Б: Мельник Олександр Анатолійович
Народився 18.02.1976 в смт. Легичів, Хмельницької області.
Громадянство: Україна

Освіта:

1993-1998 p.p. Українська державна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса. 
Спеціалізація: - автоматичний електрозв’язок та телекомунікації. Спеціальність: -  
інженер електрозв’язку.

2013 - 2016 p.p. Академія адвокатури України, м. Київ. Напрямок: - 
Правознавство.

жовтень 2004 р Консалтингове агентство з питань державних закупівель 
пройшов курс навчання на тему «Державні закупівлі в Україні».

Досвід роботи

2002- 2006, Начальник відділу по роботі з корпоративними абонентами ЗАТ 
“Цифровий стільниковий зв'язок України” (DCC). м. Київ;

2006-2007, експерт корпоративного продажу ТОВ «Астеліт» (life), м. Київ;

2008-2009, Начальник відділу маркетингу та продажу послуг Філія «Утел» ВАТ 
«Укртелеком», м. Донецьк;

2009 -  2014, Головний фахівець з продажу послуг Апарату управління ПАТ 
«Укртелеком». м. Київ.;

з 2016 керівник штабу Громадського формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону в Шевченківському районі м. Києва;

з 2016 Голова Наглядової ради ГС «Асоціація підприємств та підприємців Києва і 
Київської області».



Юридична практика та громадська діяльність
з 2013 р. по теперішній час.

Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах України всіх 
інстанцій (адміністративні, цивільні та господарські спори), виконавчій службі, 
взаємодія з правоохоронними та іншими державними органами. Юридичний 
супровід, консультації, підготовка юридичних висновків, проектів рішень 
(розпоряджень). Участь у близько 50 судових справах.

^Громадський активіст. Представництво інтересів жителів міста та суб’єктів 
малого бізнесу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 
Кандидат в депутати Київської міської ради по округу №59 на позачергових 
виборах 25 травня 2014 р. Участь у роботі постійних комісій Київської міської ради. 
Розробка та внесення на розгляд постійних комісій Київської міської ради проектів 
рішень, надання пропозицій по покращенню роботи комунальних підприємств, 
благоустрою міста, зменшення тиску на малий та середній бізнес у місті Києві, 
напрацювання єдиних, прозорих правил роботи для суб’єктів господарювання.

Захист суб’єктів господарювання від свавілля чиновників та перевіряючих 
органів. Співпраця із Антимонопольним комітетом України щодо виявлення фактів 
монопольних дій зі сторони органів самоврядування та приватних компаній.

Під час подій Революції Гідності був її активним учасником, допомагав 
наявним у мене автотранспортом для евакуації поранених активістів до медичних 
закладів. Організував та координував підрозділ самооборони в Шевченківському 
районі м. Києва, плідно співпрацював з підрозділами самооборони інших районів 
мьіета, в т.ч. Подільського району.

Волонтер, організував збирання та передачу допомоги українським бійцям на 
передових позиціях.

На посаді керівника штабу Громадського формування координую роботу 
стосовно охорони громадського порядку при проведенні масових заходів у різних 
районах міста, проведення сумісних рейдів по виявленню контрафактної продукції 
підакцизної групи, в т.ч. у Подільському районі м. Києва.

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти 
виборчих прав громадян чи корупційного злочину не маю.

24.03.2017 р. /О.А. Мельник/


